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WANDA HAUCK, UMA 
FÁBRICA DE SÍMBOLOS

Nessa pequena casa na R. Câncio Gomes, nasceu a 
“Wanda Hauck”, então uma pequena fábrica de artigos 
de Natal, e que continua suas atividades na mesma rua. 
Uma indústria pode ser economia criativa? Sim, inclusive 
em inglês o termo é creative industry e algumas ativida-
des econômicas do setor criativo podem apresentar esca-
la industrial. A fábrica Wanda Hauck sempre produziu e 
vendeu basicamente símbolos, mas símbolos muito espe-
ciais, relacionados com as festividades natalinas. Se toda 
uma grande parte da enorme economia que gira em tor-
no do Carnaval, no Brasil, é economia criativa, o mesmo 
conceito se aplica ao Natal, mas em menor proporção.  

Hoje, os produtos Wanda Hauck, especialmente 
árvores, decoradas ou gigantes, e também guirlandas, 
pingentes e festões, são vendidos em todos os estados do 
Brasil, sendo uma das poucas  fábricas do gênero ainda 
em atividade no país. Essa situação é consequência da 
crescente importação de produtos orientais, com preços 
bem mais baixos. Mas a estratégia da fábrica foi apostar 
em manter a qualidade, diante da concorrência. 

No Distrito C a fábrica Wanda Hauck é um dos 
representantes da economia criativa, mas ela tem uma 
peculiaridade, é o mais antigo participante, já tendo 74 
anos de atividade ininterrupta. Ela, portanto, é uma 
das poucas pontes entre duas realidades que se mantém 
funcionando no território. Por um lado, o passado das 
antigas fábricas que começaram a aparecer ao norte do 
Centro, no final do séc. XIX e especialmente na primeira 
metade do séc. XX. Muitas delas agregando residências 
para aumentar o seu espaço de produção. Por outro, a 
atual concentração de artistas, galerias de arte, designers, 
arquitetos, antiquários, brechós, que também são produ-
tores de símbolos ou de serviços simbólicos. 

Sandra Hauck, atual sócia da fábrica, com seu ir-
mão, Ricardo, conta que seu avô, Frederico Hauck, criou 
a fábrica em 1942. Frederico tinha vindo com seu pai da 
Alemanha e trabalhou em outras fábricas, foi projecionis-
ta de cinema na antiga Av. Eduardo, hoje Av. Roosevelt, 
e inclusive lutador de box. Frederico herdou as tendên-
cias artísticas do pai que era pintor e durante a Segunda 
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Iniciamos esse projeto em 2013 e 2015 foi especial-
mente produtivo. No começo do ano passado, lançamos 
o ARTEANDO C – Festival de Artes do Distrito C. Foram 
duas edições, ambas no CC100. Realizamos no início de 
2015 o Primeiro Levantamento do Patrimônio Histórico do 
Distrito C, examinando imóveis e sua situação no Inventá-
rio do Patrimônio Cultural de Bens Imóveis de Porto Ale-
gre. Demos continuidade ao Passeio das Artes no Distrito 
C, com sete passeios. 

Começamos a linha de inovação gastronômica com 
os produtos do butiá. Pela primeira vez realizamos uma 
parceria com uma produtora externa para realizar um 
evento, foi o Curta Bike, com a produtora Morena Produ-
ções e Sabujo Filmes, onde participaram CC100, Vila Flo-
res e Studio Q, e queremos mais produções externas em 
2016. Pela primeira vez, realizamos uma parceria com o 
SESC na área de turismo cultural. Além das apresenta-
ções tradicionais para explicar o Distrito C, em universi-
dades e entidades, começamos uma rodada de reuniões 
com vereadores de vários partidos. Muitas atividades, às 
quais se somam, claro, as dezenas de eventos realizados 
pelos próprios participantes. 

Já temos mais de 80 artistas e empreendedores parti-
cipando do projeto e com certeza em 2016 seremos mais 
de 100, em uma área atual de aproximadamente 100 ha 
e incluindo agora também o território entre as avenidas 
Farrapos e Voluntários da Pátria, por sua importância es-
tratégica. O Polo Distrito C terá em 2016 muitas tarefas e 
desa� os e contamos com a criatividade de nossos parti-
cipantes e com o ânimo de nossos amigos e apoiadores.

Agenda Distrito C : 
Acompanhe pelo Facebook as  ofertas culturais, 

cursos e produtos dos participantes: 

www.facebook.com/groups/agendadistritocriativopoa

REPASSANDO 2015 
NO DISTRITO C 
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Guerra Mundial, diante da falta de enfeites de Natal, que 
eram ainda importados da Europa, começou ele mesmo a 
fazer bolas e decorá-las. 

Afinal, mesmo durante uma  guerra na Europa se 
precisava festejar o Natal. Mas em 42 o Brasil acabava de 
aliar-se aos Estados Unidos e entrar em guerra contra a 
Alemanha nazista. De repente, uma parte importante do 
DNA da cidade, materializado em fábricas, igrejas, clu-
bes e escolas, tinha o nome germânico do inimigo. No 
mesmo ano, começaram em Porto Alegre as  hostilidade 
físicas contra alemães e italianos e seu patrimônio, uma 
página negra na nossa história. A Fábrica Thofehrn e o 
Armazém Marconi, ambos na R. Hoffmann, bem perto 
dali já haviam sido depredados. As Casas Guaspari e Lira, 
no Centro, foram invadidas, e a Fábrica Renner foi salva 
pela polícia.  

Temendo que a pequena fábrica de enfeites natalinos 
sofresse com o preconceito, Frederico colocou na fábrica 
o nome da mulher, Wanda Hauck, que era da Polônia, 
país contra o qual o Brasil não estava em guerra. Graças 
ao esforço do casal, depois do término da guerra, a fábrica 
se manteve e cresceu, se tornou uma empresa familiar e 
chegou a ter 140 funcionários, especialmente para soprar 
e decorar as bolas natalinas. 

Hoje continua nas mãos da Família Hauck, que se 
esforça para manter a tradição iniciada por Frederico e 
Wanda e é a decana entre os participantes do Distrito C, 
um exemplo de resiliência para os dias de hoje.

PARTICIPANTES DO DISTRITO C NA 
INAUGURAÇÃO ÍBIS STYLES EM 2015
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